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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

      Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um às dezenove 

horas na sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do 

Vereador Aldair Clovis Maron Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a 

presença dos seguintes edis: Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; 

Giovane Soares Rozin; João Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan 

Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, invocando a 

proteção de Deus o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato procedeu-

se a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador 

Enio Alberto Delatorre, em seguida foi feito um relato das correspondências 

expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a ATA nº 015 de 

09 de Agosto de 2021, dando continuidade passou-se para a ordem do dia onde 

foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder Executivo 

Municipal, Projeto de Lei nº 035/21 de 03 de agosto de 2021, que “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 261, de 18 de dezembro de 2001 – Que Institui o 

Sistema de Controle Interno do Município de Chiapetta/RS, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 036/21 de 20 

de agosto de 2021, que “Autoriza a celebração de parceria para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco com a Fundação de Integração, 

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – 

FIDENE, por meio de termo de fomento, e dá outras providências”. Matéria 

aprovada por unanimidade com emenda – suprimindo o parágrafo único – onde 

diz: Paragrafo Único. Fica autorizado o município a arcar com custos de 

deslocamento dos profissionais da instituição quando necessários. Projeto de Lei 

nº 037/21 de 20 de agosto de 2021, que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 038/21 de 20 de agosto de 2021, que “Autoriza a abertura de 

crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Matéria aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 039/21 de 20 de agosto de 2021, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 040/21 de 20 

de agosto de 2021, que “Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 

vigente, e da outras providências”. Matéria aprovada por unanimidade. Foi 

analisado também o Projeto de Resolução nº 003/21 de 17 de agosto de 2021, que 

“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contribuir com apoio cultural com a 

Associação Cultural Comunitária (Radcom) Rádio Lider de Frequência Modulada 



– Rádio Chiapetta – FM”. Matéria aprovada por unanimidade. Também foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 054/21 de autoria dos 

Vereadores Mario Maçalai, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através 

do órgão competente, adquira um ‘Kit’ para o Conselho Tutelar, desse ‘Kit’ faz 

parte um carro, computadores, geladeira e bebedores”. Proposição nº 055/21 de 

autoria do Vereador Valdir Declero de Lima, que “Sugere que o Poder Executivo 

Municipal em conjunto com o Sindicato dos Servidores Público Municipal, 

providencie a aquisição de uniformes para todos os Funcionários Públicos da 

Secretaria Municipal de Obras”. Proposição nº 056/21 de autoria do Vereador 

Valdir Declero de Lima, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do 

órgão competente, providencie a construção de um redutor de velocidade na Rua 

Thomásia de Carvalho em frente a Associação Hospitalar”. Proposição nº 057/21 

de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Executivo 

que institua uma Política de Transparência nas Obras Públicas do Município, com 

a criação de um link específico no site da prefeitura (Plataforma Digital 

Informativa das Obras Públicas Municipais), constando todos dados relacionados 

às obras públicas que ocorrem no Município: local da obra; a secretaria municipal 

competente; datas de ordem de serviço, de início e fim de contrato; custo total; 

empresa contratada; cronograma físico e financeiro; planilha de medições e 

pagamentos realizados; órgão fiscalizador; técnico responsável; e situação da obra 

em tempo real, com fotografia e/ou filmagem de cada estágio da obra”. Matérias 

aprovadas por unanimidade. Foi analisado também o Pedido de Informação nº 

006/21 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Requer ao senhor 

Prefeito Municipal – Quais são, precisa e objetivamente, os critérios utilizados pela 

Secretaria de Assistência Social para a concessão de cestas básicas (popular 

“ranchinho”) aos Munícipes? Matéria aprovada por unanimidade. Logo após 

passou-se para o período das Explicações Pessoais. O Ver. Joel Pires Corrêa 

abdicou deste espaço. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn cumprimentou a todos e 

desejou uma boa semana a todos. O Ver. Mario Maçalai frisou que todos estavam 

como dizem com o pé no leque correndo da pandemia e se Deus permitir e 

abençoar essa pandemia vai logo embora se todos colaborarem um pouquinho 

mais, e como o Vereador Enio tinha frisado que na área de educação irá ter 

problemas porque ainda não terminou a pandemia, ainda tem óbitos no Estado no 

País quase oitocentos mortes por dia, então devemos se cuidar cada vez mais para 

combater logo esse novo vírus delta. O Ver.Valdir Declero de Lima questionou 

os colegas Vereadores Antenoff e Joel que é Lider da bancada se poderiam lhe 

passar algumas informações com relação a esse asfalto aí para baixo como é que 

ficou o município foi contemplado com o projeto e se tinha vindo ou não alguma 

coisa? E o Vereador Antenoff respondeu que não tinha saído ainda a contemplação 

e tinha ouvido nos noticiários que tinha 417 municípios a espera e pelo o que o 

Deputado Ernani falou virá uma forte emanada de recursos do governo para 

contemplar todos, outra coisa que o Vereador questionou citando que tinha sido 

aprovado aqui, com relação ao castra móvel se tinha sido enviado para algum 

município e se tinha alguma coisa em vista, e o Vereador Antenoff respondeu que 

estava sendo verificado os preços das clinicas da região e junto com a Unijui, mas 

estava em andamento, então o vereador Valdir frisou que tinha que lembrar porque 

se não passa no esquecimento, e para finalizar solicitou para que fosse enviado um 

oficio para a Secretaria de Obras para o Secretário Ottonelli, parabenizando eles 



pelos serviços que estão fazendo nas estradas do interior e desejou um bom retorno 

ao Vereador Enio que iria assumir a presidência da casa novamente. O Ver.  

Aldair Clovis Maron solicitou envio de ofícios aos nossos Deputados Nereu 

Crispim e Pedro Westphalen e Senador Luis Carlos Heinze, pelas emendas 

destinadas para o nosso município e agradeceu a compreensão dos Vereadores. O 

Ver. Enio Alberto Delatorre abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon 

Kovalski aproveitou o gancho e frisou algumas observações que os colegas tinham 

externado citando que ele compreendia que tenha fundamento sim, só que por 

outro lado ele sempre tem em mente quando o assunto é dinheiro público a 

transparência e publicidade vem em primeiro lugar, e citou que lembrava que teve 

uma briga muito forte na justiça que os juízes queriam que não fosse colocado na 

internet o nome deles e o salário deles,  isso foi parar  lá na última instância da 

justiça no Tribunal Federal, e lá foi dito que se compreendia que podia causar um 

certo desconforto, um certo risco, isso podia ser um pouco constrangedor, porque 

tiraria a privacidade deles, mas tudo que eles ganham é dinheiro público e irá parar 

na internet também, dinheiro público tem que ter publicidade até por questões de 

prestação de contas, então esse era um exemplo que ele deu só para compreender e 

ele acreditava, e que não enxergava como constrangedor o ato de receber um tipo 

de auxílio da municipalidade, ele enxergava como constrangedor e envergonhado 

receber de forma indevida, então ele iria aguardar que a assistência o responda, em 

seguida fez uma observação ao Presidente da Casa para evitar algum apontamento 

do Tribunal de Contas, onde foi aprovado a resolução de repasse para a rádio e que 

no próprio parecer não sabia se tinha sido observado uma sugestão que fosse feito 

através de projeto de lei, e não uma simples resolução, uma questão mais técnica 

mais burocrática, e questionou se já teve algum apontamento nesse sentido, e o 

Presidente respondeu que não teve, e que o ano passado tinha sido feito da mesma 

forma. O Ver. Giovane Soares Rozin desejou uma boa semana a todos os colegas 

e também agradeceu a Secretaria de Obras em nome do Secretário Ottonelli pelo 

encascalhamento feito lá nas As Brancas, e citou que a muitos anos tinha sido 

solicitado e não tinha sido atendido e agora foi feito. O Ver. João Carlos 

Antenoff inicialmente parabenizou o Presidente da casa Vereador Maron por esse 

período a frente da presidência e deu as boas-vindas ao Vereador Enio que a partir 

de 1º de setembro retornaria a presidência da casa, em seguida frisou que só queria 

complementar aquele projeto da área da educação e citou que é um projeto bastante 

importante na área tecnológica para os jovens aqui do município de Chiapetta, 

tanto que para as escolas municipais irá ser a partir do 8º ano, e escola estadual do 

2º grau, e ele foi lá na sala de empreendedorismo da Unijuí e verificou que lá os 

jovens desenvolvem programas de grande importância e dando auto lucratividade 

para eles próprios produzindo plataformas, inclusive uma para venda diretamente 

de soja, de grãos na bolsa, isso ai ajuda bastante a questão e todos sabem que as 

pessoas tem dificuldade de arranjar empregos principalmente os jovens e inicia já 

numa bela carreira nesta área tecnológica, então a importância deste projeto para o 

município e mesmo assim todos sabem que os valores são pequenos do transporte 

das pessoas até o município, pelo benefício que trarão para os nossos jovens, em 

diversas áreas, e citou que inclusive agora nessa vacinação ele ficou sabendo que 

precisaria de ter mecanismo, uma plataforma digital desenvolvida ali até para 

verificar as pessoas que foram vacinadas e se tiveram covid de novo ou não 

tiveram, as próprias pessoas que trabalham ali na saúde poderiam alimentar esse 



programa e no final ter o resultado de qual a vacina que funcionou melhor uma 

forma de pesquisa, em aparte ao Ver, Enio que frisou para deixar bem claro que 

não iria se negar a vinda deles mas que fosse estabelecido esse valor. E para 

finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para as 

próximas sessões do mês de setembro nos dias 13 e 27 às 19:00 horas. E nada mais 

havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso, 

lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 

Presidente e demais Vereadores presentes.     

 


